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S 91/14 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Innkallingen ble godkjent 

 

 

S 92/14 Godkjenning av saksliste 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

Ettersendt på e-post: 

S-sak 104/14: «Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode», 08.10.14  

 

Enstemmig vedtak: 

Sakslista ble godkjent 

 

 

S 93/14 Protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Protokollen ble godkjent 

 

 

S 94/14 Regnskapsrapport per 2. tertial 2014 (regnskap per 31.8.14) 

Forslag til vedtak: 

Styret tar regnskapet per 2.tertial 2014 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt 

følge opp de enhetene som har akkumulert merforbruk. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 



S 95/14 Evaluering av toppsatsingsområdene ved UiA, Fornybar Energi og 

Multimodalitet og kulturell endring 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vil takke fagmiljøene og fakultetene for deres bidrag til evalueringene av 

satsingsområdene Fornybar energi og MULTIKUL. 

2. Styret tar saken til etterretning 

 Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Rektor fremmet følgende forslag til endring i vedtakets pkt. 2: 

«Styret ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak om universitetets prioriteringer til 

neste styremøte» 

 

Styret sluttet seg enstemmig til forslaget. 

Enstemmig vedtak: 

1. Styret vil takke fagmiljøene og fakultetene for deres bidrag til evalueringene av  

satsingsområdene Fornybar energi og MULTIKUL 

2. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak om universitetets 

prioriteringer til neste styremøte 

 

 

S 96/14 Akkreditering av Handelshøyskolen ved UiA gjennom AACSB 

International 

Forslag til vedtak: 

1. Styret stiller seg positiv til at Handelshøyskolen søker akkreditering i AACSB International. 

2. Styret vil komme tilbake til spørsmål om særtilskudd for dekning av kostnader i forbindelse 

med akkrediteringsprosessen i budsjettbehandlingen de kommende årene.  

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 



S 97/14 Planlagt studieportefølje for studieåret 2015 - 2016 ved Universitetet i 

Agder 

Forslag til vedtak: 
1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret 2015-2016 i henhold til vedlegg 1 som viser innspill fra 

fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, inkludert antall studieplasser.  

2. Eventuelle endringer i statsbudsjett og rammetilskudd til Universitetet i Agder som går direkte på 

antall studieplasser må effektueres i revidert budsjett i marsmøtet 2015.  

3. Styret viser til at det kan bli aktuelt å trekke enkelte søknadsalternativer som følge av manglende 

etableringsvedtak, sviktende søkergrunnlag eller sviktende finansiering. Styret legger til grunn at 

universitetsdirektøren i første omgang følger opp disse forholdene ved utarbeidelse av endelig budsjett 

for 2015, og eventuelt som egen sak til styret. 

 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

Aamodt Nielsen gjorde styret oppmerksom på noe feil data i vedlegg 1. På denne bakgrunnen 

ble pkt. 1 i vedtaket endret fra ««…i henhold til vedlegg 1..» til «..i henhold til korrigert vedlegg 

1» 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret 2015-2016 i henhold til korrigert vedlegg 1 som viser 

innspill fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, inkludert antall studieplasser.  

2. Eventuelle endringer i statsbudsjett og rammetilskudd til Universitetet i Agder som går direkte på 

antall studieplasser må effektueres i revidert budsjett i marsmøtet 2015.  

3. Styret viser til at det kan bli aktuelt å trekke enkelte søknadsalternativer som følge av manglende 

etableringsvedtak, sviktende søkergrunnlag eller sviktende finansiering. Styret legger til grunn at 

universitetsdirektøren i første omgang følger opp disse forholdene ved utarbeidelse av endelig budsjett 

for 2015, og eventuelt som egen sak til styret. 
 

S 98/14 Orientering om Statsbudsjettet 2015 

Forslag til vedtak: 

Styret tar universitetsdirektørens orientering om Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 

til orientering. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

 



S 99/14 Organisering av UiA for neste styreperiode 2015 - 2019 - høring 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar .…. som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 2015-19. 

2. Styret vedtar at nåværende inndeling og organisering av fakultetene, samt 

matriseorganisering av lærerutdanningene, videreføres i neste styreperiode. Styret ber 

universitetsdirektøren komme tilbake med en sak med en gjennomgang av 

mandat/instruks for Styret for lærerutdanningene 

3. Styret vedtar nåværende struktur for faste styrer, råd og utvalg opprettholdes, med 

navnendring som foreslått av Det sentrale forskningsutvalget og Studieutvalget. Styret 

legger til grunn at Det sentrale forskningsutvalget som hovedregel ikke skal behandle 

saker med konkret ressursfordeling mellom fakultetene. 

4. Styret ber universitetsdirektør etter behov komme tilbake med saker knyttet til EVU og 

senterorganisering. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

Tillitsvalgte drøftet saken i møte 20.10.14. Det var ingen merknader til saken. 

 

 

Til vedtakets pkt. 1: 

Stordrange foreslo å utsette saken til neste styremøte. 

 

Det ble votert over Stordranges forslag som ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. 

 

 

Til vedtakets pkt. 2: 

Universitetsdirektøren fremmet på bakgrunn av styrets vedtak under pkt 1 forslag om å stryke: 

«… og organisering…». 

 

Styret vedtok enstemmig universitetsdirektørens forslag til endring vedtakets pkt 2. 

 

 

Punktene 3 og 4: 

Som følge av endret vedtak i pkt. 1 vedtok styret enstemmig å utsette behandlingen av punktene 

3 og 4 til neste styremøte.  

 

Vedtak: 

1. Styret vedtar å utsette saken om styringsordning på institusjonsnivå for perioden 2015-

19. 

2. Styret vedtar at nåværende inndeling av fakultetene, samt matriseorganisering av 

lærerutdanningene, videreføres i neste styreperiode. Styret ber universitetsdirektøren 

komme tilbake med en sak med en gjennomgang av mandat/instruks for Styret for 

lærerutdanningene 

3. Styret vedtar å utsette behandlingen av saken om struktur for faste styrer, råd og utvalg, 

med navnendring som foreslått av Det sentrale forskningsutvalget og Studieutvalget.  

4. Styret vedtar å utsette behandlingen av saker knyttet til EVU og senterorganisering. 



 

S 100/14 Budsjettforslag 2016 - Satsinger utenfor rammen 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styret vedtar for 2016 følgende satsingstiltak utenfor rammen: 

 

1. Sørlandslab – vitenskapelig utstyr 

2. Nye rekrutteringsstillinger 

a. Profesjonsfag – Nettverk for profesjonsforskning 

b. MNT-fag 

c. Frie rekrutteringsstillinger 

3. Nye studieplasser 

a. Sykepleievitenskap – Master i spesialsykepleie 

b. Lærerutdanning 

c. Ingeniørutdanning 

d. Frie studieplasser 

4. Vitenskapelig utstyr (strategiske forskningsmidler) til fagområdene: 

a. Mekatronikk 

b. Utøvende rytmisk musikk 

c. Helse- og idrettsvitenskap 

 

2. Rektor får fullmakt til å utforme en kort beskrivelse av satsingsområdene med tilhørende 

kostnadsberegninger. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

Universitetsdirektørens foreslo til endring i pkt. 1 at det engelske navnet til Sørlandslab skulle 

settes i parantes. Et enstemmig styre sluttet seg til forslaget. 

 

Sørlandslab (Mecatronic Innovation Lab, MIL) – vitenskapelig utstyr 

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

 

S 101/14 Møtedatoer 2015 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar universitetsdirektørens forslag til møtedatoer i 2015.  

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Et par av møtedatoene for 2015 ble endret i tråd med styremedlemmenes ønsker. Øvrige datoer 

ble vedtatt som foreslått. 

Enstemmig vedtak: 

- Onsdag 11. februar, Campus Kristiansand 

- Torsdag 19. mars, Campus Grimstad 



- Onsdag 22. april, Campus Kristiansand 

- Onsdag 20. mai, Campus Grimstad 

- Torsdag 25. juni, Campus Kristiansand 

 

- Torsdag 10. september, Campus Grimstad 

- Onsdag 21. oktober, Campus Kristiansand 

- Onsdag 25. november, Campus Grimstad 

 

 

S 102/14 Referat og rapportsaker 22.10.14 

Forslag til vedtak: 

Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

 

S 103/14 Forlengelse av tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II 

(kallelse) ved Fakultet for teknologi og realfag 

Forslag til vedtak: 

John Oommens midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for 

teknologi og realfag forlenges for perioden 01.04.15-31.03.19. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

S 104/14 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og 

høyskolesektoren 

Forslag til vedtak: 

Universitetsstyret slutter seg til utkastet til innspill til KDs strukturmelding for UH-

sektoren, med de endringer og tillegg som er framkommet i styremøtet. Rektor gis 

fullmakt til endelig godkjenning av universitetets innspill. 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

Tillitsvalgte drøftet saken i møte 20.10.14. Det var ingen merknader til saken. 

 

I styremøtet ble foreslått å presisere at UiA vil følge opp initiativ som er tatt og eventuelt ta nye 

initiativ hvis man finner det nødvendig. Konkret ble foreslått at samarbeidet med UiS og UiN 



burde forsterkes i innspillet til strukturmeldingen. Det var enstemmig tilslutning til disse 

forslagene. 

 

På bakgrunn av Kunnskapsdepartementets henvendelse datert 08.10.14 (vedlegg 3) vedtok styret 

enstemmig å be universitetsdirektøren om å melde tilbake til KD at styret stiller seg positiv til en 

forlengelse av funksjonsperioden fra 01.08 til 31.12.2015.  

Enstemmig vedtak: 

1.Universitetsstyret slutter seg til utkastet til innspill til KDs strukturmelding for      

UH-sektoren, med de endringer og tillegg som er framkommet i styremøtet. Rektor 

gis fullmakt til endelig godkjenning av universitetets innspill. 

2.Universitetsstyret stiller seg positiv til en forlengelse av funksjonsperioden fra 01.08 til  

31.12.2015 som tilbakemelding på KDs brev datert 08.10.  

 

 

S 105/14 Informasjonsutveksling og oppfølging 

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.10.2014  

Rektor informerte: 

- UiA, UiS og UiN driver lobbyvirksomhet om budsjettsituasjonen. Rektorene ved UiS og 

UiA møtte partileder Knut Arild Hareide (KrF) fredag 17. oktober.  

- Det er ønskelig å møte næringskomitéen om Sørlandslab og samarbeid med 

næringsklyngene om virkemidler tillagt Næringsdepartementet. 

Pedersen informerte : 

- Det planlegges et møte for nye universitetene med statsråden eller stortingsrepresentanter 

om statsbudsjettet. 

 

 


